Technický list výrobku

Krabičky s náhradními žárovkami
Náhradní osvětlení pro nákladní vozy a autobusy

Sada náhradních žárovek pro nákladní vozy pro výměnu
kdykoliv a kdekoliv
Sady náhradních 24V žárovek OSRAM zajistí náhradní
osvětlení pro nákladní vozy a autobusy. Pomocí nich si mohou
řidiči bez velkých komplikací sami odstranit závadu kdykoli a
kdekoli. Se sadou náhradních žárovek budete mít vždy po ruce
tu správnou žárovku. Díky jasnému označení a grafickému
znázornění použití je lze jednoduše identifikovat.
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Technický list výrobku
Technické údaje

Informace o produktu
Odkaz na objednávku

CLK H7TSP

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Reserve light for trucks and buses

Rozměry & váha
Váha výrobku

135,44 g

Délka

0,0 mm

Kategorizace specifická pro danou zemi
Odkaz na objednávku

CLK H7TSP

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Date of Declaration

19-01-2022

Primary Article Identifier

4008321809063 | 4062172225588

Candidate List Substance 1

No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database

In work

__
Logistické údaje
Kód výrobku

Popis výrobku

Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

4008321809063

Spare lamp box for
truck

Unpacked
1

- x - x -

4008321809070

Spare lamp box for
truck

Shipping carton box
5

315 mm x 166 mm x
180 mm

Objem

Hrubá hmotnost

9.41 dm³

1585.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.
Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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